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ROZHOVOR

Co nám o sobě prozradil 
pan učitel Radim Frič? 

Co děláte rád ve svém volném čase?
	 Sportuji, zejména volejbal, cyklistika a badminton 
jsou mými velkými koníčky, poslouchám hudbu, chodím 
s rodinou po výletech a o víkendech dělám volejbalového 
rozhodčího. Sport je mým životním stylem.  
Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?
	 V mládí jsem přečetl velké množství knih, 
v současné době už nemám tolik času. Hodně jsem četl sci-fi 
literaturu a knihy např. od Isaaca Asimova a z českých 
autorů třeba knihy od J. M. Trosky. Například svět popsaný 
v Asimovově sáze Nadace mi svého času úplně učaroval. 
V současné době čtu knihy od Jo Nesba o Harry Holeovi. 
Ale ani klasická literatura mi není cizí, např. Saturnina nebo 
Švejka jsem četl několikrát.
Jaký hudební žánr je Vám nejbližší? 
	 Stále se považuji za rockera. Životní dráhou jsem ale 
přišel na chuť i jiným hudebním stylům. Stále nedám 
dopustit na rockovou hudbu let sedmdesátých a pak 
devadesátých, zejména Pink Floyd, Deep Purple, Marillion, 
Nine Inch Nails nebo třeba Red Hot Chili Peppers. Mám rád 
hudbu, která je léty prověřená. Poslouchám i novější hudbu, 
nemám ovšem rád takové ty „rychlokvašky“, které jak 
rychle zazáří, tak rychle zhasnou.
Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?
	 To záleží na aktuální náladě, ale mám rád 
inteligentní filmy, které je třeba vidět i víckrát. Jsou-li ve 
filmech různé prolínající se reality, např. časové skoky, je to 
úplně nejlepší. Mám několik oblíbených filmů, ale kdybych 
měl jmenovat filmy svého srdce, tak třeba Počátek nebo 
trilogie Zpátky do budoucnosti a samozřejmě léty 
prověřené české komedie sedmdesátých let.
Učíte fyziku a matematiku. Co Vás přimělo jít studovat 
učitelství a proč jste si vybral tyto předměty?
	 Učitelství jsem si vybral proto, že mne tato práce 
zaujala na střední škole, vždy jsem se chtěl zabývat 
matematikou, ale nechtěl jsem být zavřený někde ve 
studovně, takže učitelství matematiky byla jasná volba. 
Pokud jde o fyziku, tak nějak přirozeně se k matematice 
přidala. Tyto předměty se dobře doplňují, matematika 
vytváří podporu pro fyziku a ta zase přináší matematice 
praktické aplikace. Přijde mi, že třeba aprobace fyzika-
chemie je obtížná, protože učitelům chybí ta podpůrná 
matematika. 
Kdybyste teď mohl změnit své dřívější rozhodnutí stát 
se učitelem, udělal byste to? A čím byste dnes byl?
	 Čím bych byl? Dalo by se říci, že jde o hypotetickou 
otázku – dnes už to stejně nezměním, že? Ale ne, nemyslím 
si to. Kdybych chtěl změnit své dřívější rozhodnutí, nic mi 
v tom nebrání. Ale já jsem v kantorském povolání 
spokojený. Je sice pravda, že s sebou přináší spoustu 
nevýhod – ukažte mi zedníka, který si domů nese 
rozestavěnou zeď, 

aby ji mohl dostavět a omítnout, nebo úředníka, který si 
přinese domů stohy papírů k orazítkování – nedělají to, 
protože vědí, že jim práce neuteče. Který zedník si doma 
míchá maltu, aby ji měl na druhý den připravenou? Naproti 
tomu učitel si běžně nosí domů haldy písemek, aby to už 
zítra mohl žákům předat a ti si případně mohli svůj výsledek 
opravit. A přípravy do vyučování jsou samozřejmostí. Ale 
pro mne převažují benefity učitelské práce, takže bych asi 
byl stále učitelem.
Jak dlouho učíte na SGO? Učil jste i jinde? Pokud ano, 
srovnejte prosím stručně dvě různé školy.
	 Na Slezském gymnáziu učím od té doby, co nese 
toto hrdé jméno. V roce 2002 jsem nastoupil do organizace 
Gymnázium Krnovská, které se v průběhu prosince 
přejmenovalo na Slezské gymnázium. Tato změna názvu 
nám podle mne velice prospěla. Mou první „štací“ byla 
skvělá Základní škola v Raduni, na kterou rád vzpomínám. 
Učil jsem tam kdeco – krom svých předmětů od tělocviku, 
přes dílny, informatiku až po občanskou výchovu. Skvělá 
škola života, jsem moc rád, že jsem tam mohl začínat. Ale 
cítil jsem, že chci víc. Takže když jsem po šesti letech 
v Raduni dostal nabídku přestoupit na gymnázium, hned 
jsem jí využil. Pozitiva tohoto přestupu jsou v zajímavější 
práci, možnosti ovlivňovat dění v naší škole a v neposlední 
řadě v přece jen o něco vyšší prestiži středoškolského 
učitele.
Jaký je Váš nej- (největší, nejoptimističtější, 
nejradostnější, nejhorší, nejděsivější, nejpesimističtější) 
zážitek z dosavadní učitelské kariéry?
	 Nejsmutnější okamžiky mé kariéry jsou ty, kdy se 
dovím, že některý z mých studentů už není mezi živými. 
Vloni v létě jsem se dověděl, že jeden z mých nedávných 
žáků odešel z tohoto světa. Velice mne to zasáhlo 
a z takových zpráv jsem vždy dlouho na dně.
	 Z těch euforických momentů si vybavuji některá 
vítězství svých žáčků ve fotbalovém poháru, jejich 
sporadické úspěchy v přírodovědných olympiádách. Vždy 
mne velice potěší, když se absolventi rádi vracejí na svou 
alma mater a děkují za kvalitní přípravu na VŠ a pro další 
život. To jsou momenty, kdy mám opravdu pocit, že naše 
práce stojí za to. Rád navštěvuji abiturientské srazy, kde se 
těším z toho, že mí absolventi jsou úspěšnými dobrými 
lidmi, a v koutku duše doufám, že taky trochu díky mně.



 Kolega mě pochválil, plakátek jsme vyvěsili před učebnou španělštiny, odeslali jej partnerům, ať taky 
přemýšlí, a pustili to z hlavy. Tvorba sloganu sice byla v projektové žádosti – což je pro projektového koordinátora 
totéž co pro křesťana Bible – ale musela ustoupit naléhavějším úkolům. A žáci jsou přece tak nadaní, tvořiví, vtipní, ...
	 Týden před návštěvou jdu takhle učit jako již mnohokrát předtím do učebny 334. A oči mi ulpí na mém, už 
poněkud zaprášeném plakátku o sloganu. Uvědomila jsem si, že mě nikdo nebombarduje návrhy, mailová schránka že 
neobsahuje žádné nápady v tomto smyslu a na facebooku se žádná sloganová bitva nerozpoutala. Kolega Plaček už 
měl i tak nervy na pochodu, takže jsem ho s tím nezatěžovala a doufala, že když na to nebudu moc myslet, dostane se mi 
na poslední chvíli nějaké inspirace shůry.
	 A už tady byl náš úvodní večer. Přivítali jsme se, hosté poděkovali za vřelé přijetí a nastala chvíle, kdy jsem se 
nevyhnutelně musela zeptat, jak jsou na tom se sloganem oni. Do mikrofonu jsem pronesla osudnou otázku: „Has any 
of the partners brought a slogan with them?“ A rozhostila se chvíle napjatého ticha.
 Pak se naštěstí začal ve čtvrté řadě vrtět španělský tým. A to už jsem věděla, že něco bude. Pozvala jsem 
zástupce k sobě dopředu a předala mu mikrofon. Chlapec se nadechl a řekl – nepochybně – slogan. Bohužel v nějaké 
neznámé řeči. Jako angličtina to neznělo. Podle reakce v publiku jsem pochopila, že to není ani španělsky. Požádala 
jsem o zopakování, ale i napodruhé to znělo jako svahilština. Zachytila jsem jediné slovo, a to future (vyslovené ale 
jako /futu:r/). Statečně jsem chlapce pochválila a poslala ho sednout. Zatímco jsem přemítala o tom, zda se to, co jsme 
právě slyšeli, bude dát vůbec zapsat latinkou, nastal šum i ve švédské skupině. A už ke mně mířil další adept. Tentokrát 
jsme rozuměli naštěstí bez problémů. Mě navíc nadchlo, že byl slogan půvabně dvojjazyčný. S ulehčením jsem pak 
mohla přidat i náš poněkud narychlo spíchnutý slogan a situace byla zachráněna. 

ERASMUS +

Příběh sloganu
 Jak jistě víte, na naší škole probíhá mezinárodní projekt. V lednovém čísle časopisu vám chci vyprávět, jak 
jsme tvořili jeho slogan. 
	 Všechno začal – jak asi tušíte – pan učitel Plaček. Krátce po zahájení příprav na partnerskou návštěvu v Opavě 
mi říká: „Měl by se vymyslet slogan.“ Hned jsem se vyděsila, že ho mám jako vymyslet já. Proto jsem se napřed 
pokusila uchýlit ke lsti a vyhlásila jsem kreativní soutěž. Dokonce jsem vytvořila svépomocí pěkný plakátek.
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 Když se mi podařilo sehnat písemné znění všech sloganů, ukázalo se, že záhadnou řečí sloganu číslo jedna byla 
přece jen angličtina. Nakonec jsme se rozhodli spojit všechny 3 návrhy do jednoho celku. Přidali jsme vhodné členění 
a projektové barvy a výsledek si můžete prohlédnout sami. Dokážete dešifrovat, který slogan je čí?

Pro ty, kdo mají problém s překladem, přikládám českou verzi:
· 4 země, 4 jazyky, 4 národnosti, 1 velká kulturní slavnost
· E+ (zkratka projektu Erasmus+)
· Pojďme společně růst.
· Vytváříme vazby mezi lidmi, společně se díváme do budoucnosti.

	 Projekt se slibně odvíjí, a tak jsme našim zahraničním partnerům nahráli vánoční přání. Zdobíme tam 
stromeček, který jsme zasadili společně před koncem opavské návštěvy. Děkuji parťákům ze třídy 1. A a jejich paní 
učitelce Magdě Hrstkové, že se do přípravy videa odvážně vrhli v šibeničním čase. Další dík patří i Terce Tkáčové, 
Lukášovi Piwowarskému, Markétě Blatecké a Magdě Kuklové, kteří přispěli k navození akční a radostné atmosféry. 
A nakonec velký dík kameramanovi a mistru střihu Filipu Hamplovi, bez něhož by video nevzniklo. 
	 Pro ty z vás, kteří naše přání ještě neviděli, přidáváme odkaz:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=PTOU2EYi4CM&feature=youtu.be  

Mgr. Zdeňka Morcinková

https://www.youtube.com/watch?v=PTOU2EYi4CM&feature=youtu.be


AKTUALITY

Co se stalo v měsíci listopadu?
Máme tady další měsíc a s jeho 
příchodem nastává zima. Zde je 
přehled událostí, které proběhly 
v prosinci.

5. 12. – Zpívání s anděly
V pondělí 5. 12. se na naší škole 
konalo tradiční zpívání s anděly, kdy 
jsme se sešli na schodišti a zazpívali 
jsme si vánoční koledy v několika jazycích, a tak jsme se 
příjemně naladili na vánoční atmosféru. 

8. 12. – okresní kolo volejbalu dívek
V úterý 8. 12. se konalo okresní kolo soutěže ve volejbalu, 
kde naše družstvo zvítězilo a postoupilo do krajského finále. 
Gratulujeme!

8. 12. – exkurze v Hyundai 
Projekt Emise měl možnost zúčastnit se exkurze do 
automobilové firmy Hyundai. Zde viděli, jak taková firma 
funguje nebo jak chytře a rychle pracují roboti. Celkem si 
prohlédli 3 části firmy, kdy je doprovázel zaměstnanec firmy 
a dělal jim průvodce. Dozvěděli se například to, že tato firma 
vyrobí ročně asi 350 tisíc aut. Pro všechny zúčastněné byla 
tato exkurze zajímavá a poučná.

9. 12. – Matematický pátek
Žáci Slezského gymnázia se v pátek 9. 12. vydali na akci 
zvanou Matematický pátek, kde si poslechnou přednášky 
o matematice či fyzice a dozví se spoustu zajímavých věcí. 
Letos si poslechli například přednášku o nebeské 
mechanice.

 
13. 12. – Den otevřených dveří
První DOD se konal v úterý 13. 12. Přivítali 
jsme žáky z 9. tříd, které čeká volba studia na 
střední škole. Mohli se podívat do jednotlivých 
tříd a zapojit se do různých aktivit, ale taky si 
mohli poslechnout všeobecnou přednášku 
nebo se dozvědět něco o školních projektech. 

14. 12. – Camino de Santiago
Na středeční přednášce v prosinci nám povídal pan učitel 
Plaček a jeho dcera Bára o svém dobrodružství na 
Svatojakubské cestě.

16. 12. – překladatelská soutěž v AJ
V pátek 16. 12. se zájemci mohli zúčastnit překládání 
z anglického jazyka a mohli si vybrat, zda budou 
překládat poezii či prózu. Zúročili jsme tak jak naše 
jazykově vědomosti, tak spisovatelské schopnosti.

21. 12. – Evropský den jazyků 
Ve středu 21. 12. se na naší škole konal projektový den 
Evropský den jazyků. Každá třída tedy měla za úkol 
připravit si stanoviště v určitém jazyce. Mohli jsme si 
zahrát Riskuj v angličtině, AZ kvíz v češtině, zhlédnout 
představení Fakjů, pane učiteli od němčinářů, vidět 
scénky z nejznámějších českých filmů, zkusit nadabovat 
telenovelu ve španělštině, podívat se na smrt 
legendárního ruského spisovatele Puškina v podání 
ruštinářů a mnoho dalšího. Myslím, že se tento 
projektový den velmi vydařil.
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POLOLETÍ
Je toho teď na mě moc
a já volám o pomoc.

Proč všichni učitelé nás tak honí,
když pod nosem nám cukroví ještě voní?!

Sotva přijdem v novém roce do školy,
už tu máme samé úkoly.

Písemky i tři v jeden den píšeme.
Kolik toho ještě sneseme?

Proč učitelé jen po známkách jdou?
Oni nás snad vůbec nechápou…

Jako by se na nás spikli
a my jsme teď pěkně v pytli.

Je toho teď na mě moc
a já volám o pomoc:

Ať už je za námi vysvědčení
a písemek ať jsme ušetřeni.



ZÁBAVA
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Zažij Opavu aneb...
...Pojďme na Středeční přednášku!

„Čím lehčí batoh, tím lehčí srdce poutníka.“

Přichází další zimní měsíc a příjemné zpestření před Vánoci přinesla všem zájemcům Středeční přednáška 
s SGO, která se konala v Klubu ART 14. prosince 2016. Celou přednáškou nás provázeli pan učitel Plaček a jeho dcera 
Bára, kteří se s námi podělili o jejich cestu po Španělsku – Camino de Santiago. Jedná se o trasu, kterou podstupuje 
mnoho lidí z různých důvodů – kvůli víře, jako kulturní zážitek nebo turistický výlet. Těchto cest je celkem dvanáct. 
Říká se, že všechny cesty vedou do Říma. Tyto ovšem končí u katedrály Santiago de Compostela, kde poutníci 
navštěvují hrob sv. Jakuba.
	 Camino Primitivo – na tuto První cestu se vydali i naši poutníci. Je považována za původní, jelikož ji podnikl 
Alfons II. při hledání ztracené hrobky sv. Jakuba. Mimo to jsme se dozvěděli další zajímavé věci. Například to, že 
existují i Svatojakubské cesty v ČR a jedna vede i přes Opavu. Nebo to, že cestu můžete podniknout 3 způsoby: pěšky, 
na kole či na koni. Pokud se na tuto cestu chystáte vydat, řiďte se citátem: Čím lehčí batoh, tím lehčí srdce poutníka. 
Protože po několika dnech nošení těžkého batohu na zádech ta kila pocítíte – jak řekl sám pan Plaček. Taky řekl, že se 
mu podařilo motivovat některé studenty, aby tuto cestu podnikli. 
	 Plačkovým za přednášku srdečně děkujeme. A pokud jste nyní motivováni i vy ostatní, sbalte batoh a Buen ¡
Camino!

Klára Adamopulosová, 1. A



RECEPT
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Banana Bread
	 Na tento recept jsem se chystala už dlouho, a když jsem jej poprvé minulý týden vyzkoušela, věděla jsem, že je 
to pravý recept do tohoto časopisu.  A pokud se mezi čtenáři najde nějaký vegan, určitě ho potěším, recept je totiž 
veganský (Na chuti to ale nic nemění, aby to někoho neodradilo :-)) Chlebíček bude chutnat milovníkům a možná 
i odpůrcům banánů. 
	 Recept je velmi jednoduchý a variabilní. Ať už do základního těsta přidáte cokoliv, co máte rádi, vždycky bude 
výsledek dokonalý. 

Ingredience:

5 středních velmi zralých banánů
2 hrnky špaldové mouky (můžete nahradit jakoukoliv jinou – já často používám kombinaci žitné a pohankové) 

1 lžička sody 
1 lžička prášku do pečiva
1/2 lžičky mleté skořice

špetka soli
1/4 hrnku ořechového či rostlinného mléka

90 ml rozpuštěného kokosového oleje (ten klidně nahraďte řepkovým) 
90 ml javorového sirupu

1 lžička kvalitního vanilkového extraktu
1 hrnek nahrubo nasekaných vlašských ořechů

1/3 hrnku nahrubo nasekaných dýňových (slunečnicových) semínek 
1/3 hrnku kvalitní vysokoprocentní čokolády nasekané na kousky 

Postup:
	 Troubu předehřejte na 180° C a zvolenou formu 
vyložte pečicím papírem či vymažte olejem a vysypte 
moukou. 
	 Banány oloupejte a dobře rozmačkejte vidličkou na 
kaši. K rozmačkaným banánům přidejte mléko, olej, sirup a 
vanilkový extrakt a dobře promíchejte. Do stejné mísy 
prosejte mouku, sodu, prášek do pečiva, skořici a sůl a opět 
promíchejte, aby se mouka a ostatní ingredience spojily. 
Vmíchejte nasekané ořechy a semínka, čokoládu a těsto 
přelijte do formy. 
	 Pečte na plechu 26 minut, chlebíček či bábovku kolem 
hodiny či hodiny a čtvrt. Vždy před koncem pečení udělejte 
test špejlí (zapíchněte špejli do těsta, pokud vyjde čistá, bez 
těsta či větších drobků, je hotovo). Po vyndání nechte pár 
minut chladnout ve formě. 

Aneta Macolová

Můj typ: 
	 Pokud nechcete péct chlebíček ve formě, upečte těsto 
jako muffiny. Těsto nalijte do muffinových košíčků a pečte cca 
22–26 minut.



HUDBA

Freddie Mercury
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„Nuda je nejtěžší nemoc na světě.“
 I když nastává nový rok, tudíž se zpravidla zahajují nové 
kapitoly života, myslím si, že není špatný nápad hrábnout 
si trochu do minulosti a posunout se zpátky v čase. Ne o 
kdovíjaké století, stačí o pár desítek let. Pojďme si trochu 
přiblížit nadčasovou legendu jménem Freddie Mercury.   
P o k u d  j e  t o  p r o  v á s 
španělská vesnice a neříká 
vám nic ani skupina nesoucí 
n á z e v  Q u e e n ,  v ř e l e 
doporučuji odhodit stranou 
ten sešit z biologie, zapnout 
internet a připomenout si 
tenhle talent neskutečných 
rozměrů. Ponořme se tedy 
s p o l e č n ě  d o  t a j ů 
extravagantního života 
plného divokých večírků a 
o b d i v u h o d n é  m u z i k y 
Freddie Mercuryho:
	 	 R o d n ý m  j m é n e m 
Farrokh Bulsara prožíval 
s v é  d ě t s t v í  n a 
východoafrickém ostrově 
Zanzibar. V pozdějších 
letech byl poslán do Indie, 
kde si osvojil základy hry na 
klavír. Na indické internátní 
škole dostal přezdívku 
Freddie a od té doby ho už 
nikdy nikdo neoslovil jinak. 
V letech dospívání zakotvil 
na škole v Británii, kde se 
mu moc nedařilo až na jeden 
předmět – umění. A tak se 
Freddie přihlásil na školu 
umění v Londýně. Právě v 
těchto letech se začala 
formovat kapela, která si 
později podmanila celý svět, Queen. Název si prosadil 
i přes některé neshody sám Freddie. 
	 	 Jejich první album se nestalo světovým trhákem, ale 
i tak si mohli víceméně blahopřát, protože měli díky 
svému talentu našlápnuto na skvělou kariéru.
	 	 Freddie byl specifický, jednoduše řečeno. – Nebyl 
nikdo jako on. Byl charakteristický například 
extravagantním oblečením s hlubokým výstřihem, make-
upem nebo černým lakem na nehtech, ale co ho opravdu 
činilo speciálním, 

 byla jeho živelná energie při koncertech, na kterých 
okouzlil každého fanouška nejen svým rozsahem hlasu, 
ale i skvělým charizma. Byl perfekcionista, většinu 
svých textů si také napsal sám. Některé vznikly při 
naprosto běžných činnostech, o písni Crazy little thing 

called love prohlásil, že ji 
napsa l  ve  vaně .  Na 
počátku 80. let ubral 
trochu extravagance, ale 
stále si zachovával svou 
image, jen ji obohatil 
knírkem.
„Žít do osmdesáti by byla 
nuda,“ prohlásil zpěvák. 
	 	 Vyšla píseň The 
show must go on, která je 
jakýmsi rozloučením 
a zprávou, kterou Freddie 
s kapelou předává dál, 
když z j is t í  smutnou 
pravdu – legenda umírá. 
Veřejně se začalo šuškat o 
jeho špatném zdravotním 
stavu a to, že trpí AIDS, 
potvrdil den před svou 
tragickou smrtí. Tato 
událost zasáhla masu lidí, 
každého  fanouška  i 
ostatní členy kapely, kteří 
zprvu odmítali myšlenku 
kohokoliv j iného na 
Freddieho místě. I přesto 
o pár let později vyrazili 
v nepůvodním složení na 
turné. Období Queenů by 
se tedy teoreticky dalo 
rozdělit na dvě naprosto 
odlišné etapy.

	 	 Přestože umírá v pouhých 45 letech, Freddie Mercury 
dodnes vyhrává ocenění za nejlepší skladby všech dob. 
Byl tedy jedním z nejinspirativnějších frontmanů a jeho 
talent i dnes zvládá oslnit kteroukoliv generaci. Podle 
mého názoru to Freddie opravdu dokázal. Dokázal 
inspirovat obrovský počet lidí a navždy bude považován 
za jednoho z nejvýznamnějších hudebníků, kteří kdy žili. 
Proto bychom nikdy neměli zapomenout na talent, který 
nám tak hvězdně předvedl.

Michaela Thomasová
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Zlodějka knih aneb Kniha plná pravd
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~ Velký fakt na začátek: Zemřete~

Mé pocity při čtení? Překvapení, uvědomění, smutek, radost, pochopení a nakonec i vděčnost. 

 Ta to  s lova 
o b j e v í t e  n a 
p r v n í c h 
s t r a n á c h 
Zlodějky knih. 
Ve chvíli, kdy 
si je přečtěte, 
už tušíte, že 
tahle knížka 
bude stát za to. 
A na konci to 
už víte jistě. 

	 K n i h a 
p o p i s u j e 
příběh mladé 
n ě m e c k é 
dívky Liesel 
Memingerové, 
zlodějky knih, 
z a  d r u h é 
světové války 

ve fiktivním německém městě poblíž Mnichova – 
Molchingu, na ulici Himmelstraße (Nebeská ulice). 
Popisuje setkání Liesel s její novou rodinou, problémy téhle 
dívky, které se zdají být v kontextu doby poměrně pošetilé, 
ale naopak i oprávněný Lieselin strach, když její rodina 
schovává ve sklepě žida Maxe, který se nakonec stane 
jedním s jejích nejbližších. A hlavně – Lieseliny pokusy 
naučit se číst a kradení (půjčování) knih. (Třeba i ohořelé 
knihy z té velké hromady na 
náměstí, jak je to popsáno v 
knížce.) 

 

	 Vypravěčkou celého 
příběhu je osoba, která na nás 
stále pohlíží, stále na nás čeká, 
ale opravdu ji potkáme pouze 
jednou – samotná smrt. A je 
nutno podotknout, že ne malý 
počet postav v knize tuto 
vypravěčku potká. (I přes to, že 
p ř e c e  n i k d o  n e b u d e 
bombardovat ulici, která má 
v názvu nebe!)

Pokud hledáte knížku, která by vás opravdu zaujala a která 
by byla úplně jiná, je Zlodějka právě pro vás. 

	 Zlodějka knih je pátou knihou australského 
spisovatele Markuse Zusaka. Po vydání se stala světovým 
bestsellerem, a to opravdu zaslouženě. Je důkazem, že se 

v dnešním šíleném 
s v ě t ě  s t á l e  d á 
v y m y s l e t  n ě c o 
nového. 

	 V roce 2013 
byl podle této knižní 
předlohy natočený 
i film. Jak už to u mě 
v ě t š i n o u  b ý v á , 
z filmu jsem nebyla 
úplně nadšená, ale 
n i j a k  v e l k é 
katastrofa to také 
nebyla, protože je 
pravda, že takhle 
skvělá knížka se na 
fi lmovém p l á tně 
prostě zachytit nedá. 
	 Tak  č i  t ak , 
knížku stoprocentně 
doporučuji přečíst, 

film radím zhlédnout. 
Barbora Křížová

~ Malý fakt na závěr: Lidi mě děsí~



POVÍDKA

Noční děsy

…přede mnou je posledních pár desítek metrů. Pár desítek metrů dělících mě od jisté smrti. Nechci to udělat, 
ale nemám na vybranou. Zbývá mi jen několik vteřin. Za chvíli dopadne mé bezvládné tělo do řeky vířící 
v propasti a proud je vyhodí na ostrá skaliska. 

Zvyšuji tempo běhu a ohlížím se za sebe. Mí pronásledovatelé jsou mi v patách. Nedokážu si vzpomenout, 
proč před nimi utíkám, mám dokonce pocit, že to jsou mí přátelé. Ale prostě vím, že radši zemřu, než abych se 
dostala do jejich zajetí. 

Blížím se k okraji skály. Nohy mi kmitají na maximum. Nerozmýšlím se, jen zavírám oči a skáču…
Trhnutím se budím a rychle si sedám na posteli. Srdce mi buší jako splašené a neumím se nadechnout. Trvá 

pár vteřin, než se přiměju otevřít očí. Kolem mě je to jako vždycky. Všechny mé věci jsou na svém místě. Jen jsou 
zahalené tmou. 

„Byl to jen sen,“ šeptám a snažím se o tom sama sebe přesvědčit, „Jen další noční můra.“ V poslední době se 
mi to stává pořád. Není noc, kdy bych se aspoň jednou nevzbudila kvůli děsivému snu. Není noc, kdy bych klidně 
spala. Není noc, kdy bych neplakala. 

I teď se mi oči zalévají slzami. Přitahuji kolena k sobě a stáčím se do klubíčka. Kolébám se ze strany na 
stranu a mezi vzlyky si broukám smutné melodie. Nečekám, že to pomůže. Nikdy to tak nebylo. Jen potřebuji, aby 
se mi trochu zklidnil tep a na tohle je takové broukání ta nejlepší věc. 

Když se mé srdce dostává do přijatelného rytmu, vstávám z postele. Přes pyžamo si natahuji tepláky 
a mikinu, na záda si házím futrál s kytarou a pomalu se plížím ze svého pokoje k domovním dveřím. Rychle si 
nazouvám boty, oblékám kabát a jako myška odmykám dveře. O pár vteřin později už tiše proklouzávám do 
lednové noci. 

Oproti ostatním dnům je dnes ve vzduchu cítit jakési napětí. Nevím přesně proč, ale necítím se uvolněná, což 
se mi běžně nestává. Obvykle ze mě ta tíha spadne, jakmile za sebou zavřu domovní dveře. Vítr si pohrává s mými 
vlasy a ledové krystalky mi fouká do tváře, snad aby byla červenější. Jako by mi chtěl připomenout, jak moc 
světlou pleť mám. 

Znovu pohodím kytarovým pouzdrem na zádech a vydávám se směrem k parku. Je tam jedno z mých 
nejoblíbenějších míst. Opuštěná lavička mezi třemi keři. Když je sadili, bylo mi asi pět. Tehdy to byly ještě malé 
keříky, sotva větší než tehdy já. Za ty roky ale vyrostly tak, že vytvořily kolem oné lavičky doslova stěnu. Málokdo 
o ní ví. A proto ji mám tak ráda. 

Od našeho domu to není daleko, stačí pár minut a mohu si v klidu vybalit kytaru. Všude kolem je nepatrná 
vrstva sněhu. Prsty mám zkřehlé, přesto ale začínám hrát. Nejdříve tiše, ale jak plyne čas, mizí i moje nervozita, 
a tak se chladnou lednovou nocí nese můj hlas doprovázený měkce poskládanými akordy. 

V jednu chvíli můj strach mizí úplně. Zavírám oči a dávám svým rukám plnou svobodu. Ať si hrají, co chtějí. 
Hlasem se vydávám do neprobádaných poloh, vlastně zkouším, jak vysoko to ještě půjde. Úzkost a sevřenost, co 
jsem v posledních dnech cítila v hrudi, jako zázrakem mizí a konečně se můžu pořádně nadechnout… 

Náhle mi něčí ruka zakrývá ústa. Trhnu sebou, až mi kytara padá z rukou. S jejím dopadem slyším prasknout 
dřevo, což pro mě znamená, že už nemám kytaru. Jiná ruka mě chytá pod krkem. Netuším, co se děje. Zmítám se 
a házím sebou, je to však beznadějné. Stisk nepovoluje. Naopak, zdá se mi ještě o něco silnější a tím, že mi drží krk, 
mi pomalu bere zdroj kyslíku. Přestávám sebou házet. Stisk o něco povoluje. Využívám té chvilky, sbírám všechnu 
sílu, co ve mně ještě zbyla a trhnutím se dostávám ze sevření. Nečekám ani vteřinu a rozbíhám se pryč. Nohy mě 
neposlouchají, odmítají běžet rychleji. Ohlédnu se. Pár kroků za mnou je jakási postava. Znám toho člověka, jsem 
si jistá, že ho znám. Je to někdo z mých přátel. Zároveň ale vím, že bych radši zemřela, než abych se dostala do jeho 
zajetí. 

Sprintem se dostávám na silnici. Trvá asi vteřinu, než si uvědomím, že se tomu autu už nevyhnu… 
Trhnutím se budím a rychle si sedám na posteli. Rozhlédnu se po pokoji. Vše je na svém místě. Jen zahalené 

tmou. I moje kytara. 
„Byl to jen sen,“ šeptám, „jen další noční můra…“ 

Barbora Larischová
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Mezi chráněné živočichy patří Balaenoptera 
musculus neboli plejtvák obrovský. Do 

začátku 20. 
s to l e t í  ž i l i 
p le j tvác i  v 
h o j n é m 
počtu. Potom 
a l e  p ř i š l y 
n o v é 
technologie a 
rybářům se 

do rukou dostaly vražednější harpuny a další 
vybavení určené pro lov velryb. 
Po ještě větším zdokonalení lodí 
se začaly lovit ve velkém.
	 Asi za 100 let byla celková 
populace plejtváků na hranici 
vyhubení. Do roku 1966 bylo 
uloveno přes 380 000 plejtváků. 
První omezení lovu velryb bylo 
přijato v roce 1946, ale až o 20 let 
později byl lov velryb úplně 
zakázán. Některé státy jako 
Island, Norsko či Japonsko tento 
zákaz  ovšem nedodržu j í  a 
plejtváky loví dodnes. A jak 
takový lov probíhá? Když se 
velryby vracejí z jihu, jsou loděmi 
zahnány do zálivu, kde jsou 
ostrými bodáky trhány tak dlouho, 
dokud nevykrvácí. Asi nejznámějším je lov 
na Faerských ostrovech, který probíhá 
každoročně. Je zde zabito asi 900 kulohlavců 
černých. 

 Místní obyvatelstvo zastává názor, že 
to jednoduše patří k jejich historii a kultuře. 
Bojovníci za práva zvířat lov kritizují a 
považují za krutý. Většina lovců argumentuje 
tím, že ochránci neznají metody lovu a 
neznají jeho ekonomický význam. Většina 
masa z těchto zvířat končí v restauracích, kde 
je kulohlavčí maso velmi žádané.

 Česká republika vstoupila v roce 
2005 do IWC neboli  Mezinárodní 
velrybářské komise (The International 
Whaling Commission). Je to organizace, 
která v roce 1986 přijala zákaz komerčního 
lovu velryb, který platí dodnes. 

Nejpočetnější skupina plejtváků se 
nachází v Antarktidě, jsou ovšem ve velmi 
malém počtu. Plejtváci se živí krilem. Za 
den spořádají asi 40 milionů těchto 
drobných korýšů, což dělá za den asi 4 tuny 
krilu. 

Zajímavost: 
	 N a  s v ě t ě  e x i t u j e  t z v . 

nejosamělejší velryba na 
světě. Vědci přesně neví, o 
jaký druh velryby se jedná, 
ale je to pravděpodobně 
kříženec plejtváka s jiným 
ž i v o č i c h e m .  P r o č 
nejosamělejší? Velryby se 
dorozumívají svým voláním, 
které je většinou mezi 15 – 20 
Hz. Tento záhadný tvor má 
volání ve výši 52 Hz, a tudíž 
její volání žádné jiné velryby 
n e s l y š í .  V ě d c i  j e j í m u 
ž a l o s t n é m u  v o l á n í 
naslouchají každý rok, ale 
nikdy jí neviděli. To by se 
však mohlo změnit, protože 
s e  c h y s t á  o d s t a r t o v a t 
expedice, která se jí bude 

snažit najít. Co ale přesně uvidí, až ji 
najdou?

Plejtvák obrovský...
... aneb Jsou velryby lovci či lovení?



Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové časopis
vytvářejí: Petra Magerová, 

Alena Klementová, Klára Moravcová, Aneta
Macolová, Tereza Dehnerová, Jana Beránková,

Anna Křempková, Amálie Kořistková, Iveta Galiová, Klára 
Adamopulosová, Michaela Thomasová, Matyáš Mička, Barbora Larishová 

a Barbora Křížová.
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